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หน้า 2

คํานํา
สํานักงานงบประมาณและการเงินได้ เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร ดังนั้น
จึงมีความมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานงบประมาณและการเงินให้ มีความรู้ และ
ทักษะให้ สอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่ อให้ บุคลากรของ
สํานักงานงบประมาณและการเงินมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้ าที่ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
หลั ก เกณฑ์ม าตรฐานการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (PMQA) มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิด การพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลที่ มีประสิทธิภาพ โดยใช้ แนวทางในระบบการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม พิจารณา
ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม การดําเนินการจัดฝึ กอบรม การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การฝึ กอบรม และการติดตามและประเมินผล มาเป็ นแนวทางในการบริหาร การพัฒนาและ
การปรับปรุงระบบการฝึ กอบรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมของสํานักงานงบประมาณและการเงินฉบับนี้ จึง
เป็ นคู่มือที่ ใช้ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ เป็ นกรอบแนวทางสําหรับผู้เกี่ ยวข้ องกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ ในการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม ทั้งในฐานะผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินให้ มีแนวความคิดและความเข้ าใจที่ ชัดเจนและเป็ นทิศทางเดียวกัน เพื่ อประสิทธิภาพสูงสุดของ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํานักงานงบประมาณและการเงินหวังเป็ นอย่างยิ่ งว่า คู่มือนี้สามารถช่วยให้ ผ้ ูเกี่ ยวข้ องมี
ความสะดวกและชัดเจนในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมของสํานักงานงบประมาณและ
การเงิน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป
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บทที่ 1
สภาพทัว่ ไป
1. บทนํา
ทรั พ ยากรบุ ค คลมี คุ ณ ค่ า และมี ค วามสํา คั ญ มากที่ สุด ในองค์ ก ร เพราะทรั พ ยากรบุ ค คล
ก่อให้ เกิดการพัฒนา การปรับปรุงและการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ภายในองค์กรและสามารถทําให้ องค์กร
ดําเนินการบรรลุเป้ าหมายตามที่ ต้องการ ตัวชี้วัดความสําเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืนอยู่ทคี่ ุณภาพของคนใน
องค์กร ซึ่ งกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็ นกลยุทธ์เชิงรุกที่ มีความสําคัญอย่างหนึ่ งขององค์กร
กลยุทธ์การบริหาร จัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเวลาและ
สถานการณ์ การบริหารจัดการและการพัฒนาจึงต้ องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา โดยการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลถือเป็ นทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติ หน่วยงานต่างๆ จึงจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะในการบริหาร
จัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขึ้น
สํานักงานงบประมาณและการเงินตระหนักถึงความสําคัญของการพั ฒนาทรั พยากรบุ คคล
ดังกล่าวข้ างต้ น ถึงแม้ ว่างบประมาณด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะมีจาํ กัด เมื่ อเทียบกับงบประมาณ
โดยรวมด้ านอื่ น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม สํานักงานงบประมาณและการเงินได้ ใช้ หลักการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพื่ อให้ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อทรัพยากรของสํานักงานงบประมาณ
และการเงิน สํานักงานงบประมาณและการเงินได้ พัฒนารูปแบบต่างๆ ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่
มาตรฐานสากล โดยคํานึงถึงความแตกต่ างของบุคคลแต่ ละบุคคล คํานึงถึงสภาวะจิตใจของบุคลากร
ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมีกระบวนการและกรรมวิธที แี่ ตกต่างกัน
2. ประวัติความเป็ นมา
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานงบประมาณและการเงิน ใช้ หลากหลายรูปแบบ โดย
รูปแบบที่ สําคัญคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้ วยการฝึ กอบรม ซึ่ งกระบวนการฝึ กอบรมประกอบด้ วย
การวางแผนการฝึ กอบรม การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม การดําเนินการจัดฝึ กอบรม และ
การประเมิ นสัมฤทธิผลของการฝึ กอบรม เพื่ อมั่นใจได้ ว่า หลั งจากเข้ า รั บ การฝึ กอบรมแล้ วผู้ ผ่านการ
ฝึ กอบรมจะมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการฝึ กอบรมที่ กําหนดไว้
ส่ ง ผลให้ ส ามารถกลั บ ไปปฏิบั ติ ห น้ า ที่ ได้ อย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพและเกิด ประสิท ธิผ ลยิ่ งขึ้น รวมทั้ง การ
ประสานความร่วมมือด้ านพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานอื่ นทั้งภายในและภายนอก
ยุทธศาสตร์สาํ นักงานงบประมาณและการเงิน
- วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรที่ มีมาตรฐานให้ บริการด้ านงบประมาณ การเงินและบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
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- พันธกิจ
1) เป็ นฝ่ ายอํา นวยการด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ สาํ นั ก งานตํา รวจแห่ ง ชาติ ใ นการวางแผน
ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คาํ แนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้ าที่ ของสํานักงานงบประมาณ
และการเงินและหน่วยงานในสังกัด
2) ดําเนินการเกี่ ยวกับงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ของหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
3) เสนอความเห็นเพื่ อประกอบการจัดทําแผนงาน
โครงการในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ
งบประมาณ ดําเนินการเกี่ ยวกับการตั้งคําขอ การจัดสรร การบริหาร การควบคุม และการกํากับดูแล
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานผู้
บัญชาการตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
4) ให้ คาํ ปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และ
สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ในการดําเนินงานและงานวิชาการด้ านงบประมาณ การเงิน และการบัญชี
รวมทั้งดําเนินการเกี่ ยวกับงานข้ อมูลข้ อสนเทศ และงานฝึ กอบรมด้ านงบประมาณ การเงิน และการบัญชี
แก่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
5) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง หรือที่
ได้ รับมอบหมาย
- ประเด็นยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเพื่ อการให้ บริการที่ ดีแก่ประชาชนและชุมชน
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรม
3) ยุทธศาสตร์ด้านการอํานวยความยุติธรรม
4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ ดี
3. กระบวนการจัดฝึ กอบรมของสํานักงานงบประมาณและการเงิน
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของสํานักงานงบประมาณและการเงิน
รวมทั้งหลักเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดที่ 5 เรื่ อง การมุ่งเน้ นทรัพยากร
บุคคล ในรหัส HR 4 โดยมีแนวทางการดําเนินการให้ ส่วนราชการต้ องมีระบบการประกันคุณภาพของ
การฝึ กอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่ าของการพัฒนา/ฝึ กอบรมบุคลากร มาใช้
เป็ นแนวทางในการบริ หาร และดํา เนิ นงาน รวมทั้งปรั บปรุงและพั ฒนาประสิทธิผลขององค์กรอย่ า ง
ต่อเนื่ องโดยยึดหลักกระบวนการในการฝึ กอบรม ตามแผนผังดังนี้
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กระบวนการในการฝึ กอบรมของสํานักงานงบประมาณและการเงิน
การวางแผน

การออกแบบและพัฒนา
หลักสู ตรฝึ กอบรม

การจัดการด้ าน
สถานทีฝ่ ึ กอบรม

การจัดหาวิทยากร

การจัดการด้ าน
โสตทัศนูปกรณ์

การดําเนินการเกีย่ วกับผู้
เข้ ารับการฝึ กอบรม

การดําเนินการจัด
ฝึ กอบรม
การประเมินผลสั มฤทธิ์
ของการฝึ กอบรม
การติดตามและ
ประเมินผล

รายละเอียดของกระบวนการ
1. การวางแผน เป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นที่ เกี่ ยวข้ องกับการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์แนวโน้ ม
ความจําเป็ นและความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีรายละเอียดของงานคือ จัดหลักสูตรให้ สอดคล้ อง
กับนโยบายของรัฐและแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานงบประมาณและการเงินด้ านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่ อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึ กอบรมและตรงตามความต้ องการของผู้เข้ ารับ
การฝึ กอบรม
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2. การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม เป็ นการออกแบบเนื้อหาวิชา การจัดหา
วิทยากร ระยะเวลาการฝึ กอบรม การจัดการด้ านสถานที่ ฝึ กอบรม การจัดการด้ านโสตทัศนูปกรณ์ การ
ดําเนินการเกี่ ยวกับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม รูปแบบการประเมินและจัดทํารายงาน โดยมีการปรับหลักสูตร
ให้ ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลง
3. การดําเนินการจัดฝึ กอบรม เช่น การประชุมคณะทํางาน การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ
อาจจะมี หนังสือเวี ยนแจ้ ง แผ่ น พั บ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และมีการพิ จารณาคุ ณสมบัติของผู้ เข้ า รั บ การ
ฝึ กอบรมให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ทกี่ าํ หนดในแต่ละหลักสูตร ความรู้พ้ ืนฐานของผู้เรียนเหมาะสมกับหลักสูตร
และได้ รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้ นสังกัด
4. การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึ กอบรม เช่ น การเก็บรวบรวมข้ อมูล มีแบบทดสอบ
ก่อน/หลังการฝึ กอบรม (Pre-test, Post - test) แบบประเมินรายวิชาและรายหลักสูตร
5. การติดตามและประเมินผล โดยการติดตามผลการดําเนินการฝึ กอบรมภายหลังการ
ฝึ กอบรม เพื่ อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการฝึ กอบรม และทํา การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ประมวลผลพร้ อมรายงานผลต่อไป
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บทที่ 2
ระบบประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
1. การประกันคุณภาพ
สํานักงาน ก.พ.ร.ได้ ดาํ เนินการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ โดยได้ จัดทําเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่ อส่งเสริมและสนับสนุ นให้ ส่วนราชการต่ างๆ นําไปใช้ ในการ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้ เป็ นหน่วยงานที่ มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐาน
การทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี ซึ่ งการบริ หาร
ราชการดังกล่ าวจะบรรลุเป้ าหมายได้ จาํ เป็ นจะต้ องมีเกณฑ์การประเมินกระบวนการทํางานและผลการ
ปฏิบั ติ ง านเป็ นที่ ยอมรั บ โดยทั่ ว กั น และสามารถนํา มาประเมิ น จุ ด แข็ง และโอกาสในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิผล
เพื่ อให้ การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในหน่วยงานของสํานักงานงบประมาณและการเงินเป็ นไป
อย่ างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็ นที่ จะต้ องมีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร โดยมุ่งเน้ นพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยมีการตรวจประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้ างแรงจูงใจ เป็ นการ
ช่ วยให้ บุคลากรพัฒนาตนเอง และใช้ ศักยภาพอย่างเต็มที่ สร้ างบรรยากาศที่ เอื้อต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ซึ่ งจะนําไปสู่ผลการดําเนินการที่ เป็ นเลิศ ภายใต้ หลักเกณฑ์ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1.ระบบงาน
2.การเรียนรู้ของบุคลากรและสร้ างแรงจูงใจ
3. การสร้ างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร
นอกจากนี้ยังพบว่าการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ ดี จําเป็ นที่ จะต้ องให้ แต่ละ
หน่ วยงานจัดทําการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม เพื่ อให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครั ฐ (PMQA) โดยกําหนดไว้ ในพั นธกิจของสํานักงานงบประมาณและการเงิน ว่ าด้ วยการ
พัฒนาระบบ/รูปแบบการฝึ กอบรมให้ หลากหลายและสร้ างระบบประกันคุณภาพด้ านการพัฒนาบุคลากร
2 นโยบายการประกันคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานงบประมาณและการเงิน
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรของสํานักงานงบประมาณและการเงินมีความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ ยวกับการประกันคุณภาพ
2.2 จัดทําระบบการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.3 ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ และบุ ค ลากรทุ ก คนต้ อ งดํา เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพ เพื่ อพั ฒ นาการ
ฝึ กอบรมให้ มีคุณภาพตรงตามความต้ องการของผู้ใช้ บริการ
2.4 ดําเนินการให้ มีการปรับปรุงคุณภาพการฝึ กอบรมให้ มีมาตรฐานระดับสากล
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3. วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพ
3.1 เพื่ อพัฒนาบุคลากรของสํานักงานงบประมาณและการเงินให้ มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่ อง
3.2 เพื่ อประเมินคุ ณภาพการฝึ กอบรมทางวิชาการ โดยกําหนดองค์ประกอบตามระบบประกัน
คุณภาพ และมีดัชนีช้ ีวัดคุณภาพของงาน
3.3 เพื่ อให้ การฝึ กอบรมเป็ นไปตามมาตรฐาน สร้ างความประทับใจและพึงพอใจแก่ผ้ ู ได้ รับการ
อบรม
4. ระบบการประกันคุณภาพ
4.1 การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
การประกันคุณภาพการฝึ กอบรม หมายถึง การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน/การฝึ กอบรม
ให้ ผ้ ูอบรมได้ รับความรู้ เพื่ อสามารถนําไปพัฒนาและเพิ่ มศักยภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร ระบบ
ประกันคุณภาพการฝึ กอบรมพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน และอาศัยหลักการของระบบการประกัน
คุณภาพ (Audit Assurance) ที่ ให้ มีการกําหนดระบบและกลไกในการควบคุม (Control) การตรวจสอบ
(Audit) และการประเมิน (Assessment) ทัว่ ทั้งองค์กรโดยทั้ง 3 ส่วนมีความหมายดังนี้
(1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control ) หมายถึง การจัดให้ มีระบบและกลไก
การควบคุมคุณภาพภายในขององค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่ งจะมีผลต่อคุณภาพของการได้ รับการฝึ กอบรม โดย
มีการดําเนินการอย่างเป็ นระบบใช้ หลักการของการควบคุมคุณภาพที่ เหมาะสม
(2) การตรวจสอบคุณภาพ (Control Auditing) หมายถึง การตรวจสอบการ
ดําเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในที่ ได้ กาํ หนดไว้ เพื่ อพิจารณาว่า กลไกการควบคุม
คุ ณภาพยั งคงดํา เนิ นการอยู่ อย่ า งต่ อเนื่ อง และได้ ใ ช้ ระบบที่ พั ฒนาขึ้น อย่ า งสมํ่า เสมอ มีข้ัน ตอนการ
ดําเนินการที่ จะทําให้ เชื่ อถือได้ ว่า ผลการดําเนินงานของระบบเป็ นไปอย่างมีคุณภาพตามดัชนีและตัวชี้วัด
ที่ กาํ หนด
(3) การประเมินคุณภาพ (Control Assessment) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และ
เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานหน่ วยงานกับเป้ าหมายหรื อดัชนีช้ ี วัดที่ กําหนด เพื่ อประเมินว่ าผลการ
ดํา เนิ น งานที่ ได้ จ ากการใช้ ร ะบบการประกัน คุ ณ ภาพหรื อ ระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพแล้ ว ทํา ให้ เ กิด การ
เปลี่ ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากน้ อยเพียงใด
4.2 วงจรการประกันคุณภาพ
กลไกของการประกันคุณภาพ เป็ นวงจรของการปรับปรุงที่ ต่อเนื่ อง เพื่ อก่อให้ เกิดการพัฒนาสู่
ความเป็ นเลิศ ตามระบบประกันคุณภาพแบบวงจร P-D-C-A ดังนี้
1. Plan คือ การวางเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของการดําเนินการในระบบประกัน
คุณภาพไว้ ต้ังแต่ ต้น เพื่ อให้ มีจุดมุ่งหมายและทิศทางในการดําเนินการที่ สอดคล้ องกับภารกิจหลักของ
หน่วยงาน และสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของสํานักงานงบประมาณและการเงิน
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2. Do คือ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานให้ บรรลุตามแผนงานที่ วางไว้ การดําเนินการ
ต่ า งๆ จะเป็ นไปตามขั้น ตอนหรื อระบบงานที่ ออกแบบหรื อกําหนดไว้ โ ดยหน่ วยงาน ผ่ านกลไกการ
ควบคุมตามโครงสร้ างการบริหารองค์กร และระบบกลไกควบคุมคุณภาพในองค์กร
3. Check คือ การตรวจสอบระบบกลไกของการดําเนินงาน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานว่า
ได้ เป็ นไปตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทได้
ี่ กาํ หนดไว้ ต้ังแต่แรกหรือไม่ หากมีปัญหาหรือจุดอ่อนของ
การดําเนินการ ควรได้ มีการค้ นหาสาเหตุและวางมาตรการแก้ ไขปรับปรุงเพื่ อให้ เกิดการพัฒนาที่ ดีข้ นึ
4. Act คือ การพัฒนาปรับปรุง โดยวางมาตรฐานการปรับปรุงระบบและกลไกในการ
ดําเนินการ เพื่ อเอื้อให้ เกิดการพัฒนาที่ ดีข้ ึน ทั้งนี้มาตรการดังกล่ าวควรเป็ นข้ อมูลที่ ใช้ ในการวางแผน
การดําเนินงานของปี ต่อไป
5. การดําเนินงานการประกันคุณภาพ
5.1 การดําเนินการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมของสํานักงานงบประมาณและการเงิน
(1) คณะกรรมการประกันคุ ณภาพของสํานักงานงบประมาณและการเงิน รั บผิดชอบ
พั ฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพ กํา หนดแนวทาง และติ ด ตามการดํา เนิ น การประกัน คุ ณ ภาพของการ
ฝึ กอบรม โดยทําหน้ าที่ ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ มีความรู้ในเรื่ องประกัน
คุณภาพการฝึ กอบรม
2. ปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมของสํานักงาน
งบประมาณและการเงินอย่างต่อเนื่ อง
3. ควบคุมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมตามคู่มือที่ กาํ หนด
4. รวบรวมและสรุปผลการดําเนินการ จัดทํารายงานผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพการฝึ กอบรม
5. เผยแพร่ข่าวสารการประกันคุณภาพไปยังหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
(2) คณะกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพของสํานักงานงบประมาณและการเงิน
รับผิดชอบตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานต่างๆ ที่ ตรวจประเมิน พร้ อมทั้งเสนอ
ข้ อคิดเห็น - ข้ อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการทํางาน
5.2 เอกสารในระบบประกันคุณภาพ
● คู่มือประกันคุณภาพ
● รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
● แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานและสถิติ
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บทที่ 3
มาตรฐานการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมของสํานักงานงบประมาณและการเงิน
สํานักงานงบประมาณและการเงินได้ กาํ หนดองค์ประกอบตามระบบประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
สําหรับหน่วยงานต่าง ๆ ของสํานักงานงบประมาณและการเงิน โดยกําหนดเป็ น 5 มาตรฐาน 11ตัวบ่งชี้
โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็ น 3 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 3 โดยมีความหมาย ดังนี้
คะแนน 1 หมายถึ ง มี การดํ าเนิ นการตามตั วบ่ งชี้ อยู่ ในเกณฑ์ ที่ 1 ผลการดํ าเนิ นการ
ตํา่ กว่ามาตรฐานในระดับต้ องปรับปรุง
คะแนน 2 หมายถึ ง มี การดํ าเนิ นการตามตั วบ่ งชี้ อยู่ ในเกณฑ์ ที่ 2 ผลการดํ าเนิ นการ
ได้ มาตรฐานในระดับพอใช้
คะแนน 3 หมายถึ ง มี การดํ าเนิ นการตามตั วบ่ งชี้ อยู่ ในเกณฑ์ ที่ 3 ผลการดํ าเนิ นการ
ได้ มาตรฐานในระดับดีมาก
ในกรณีทไม่
ี่ มีผลการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานไม่ถึงเกณฑ์การประเมินในขั้นที่ 1
ให้ ถอื ว่าได้ 1 คะแนน
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ตัวบ่งชี้ 1.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
1. ต้ องมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทกี่ าํ หนดในแต่ละหลักสูตร
2. ความรู้พ้ ืนฐานของผู้เรียนเหมาะสมกับหลักสูตร
3. ได้ รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้ นสังกัด
4. จํานวนผู้เรียนเหมาะสมกับหลักสูตร
5. ต้ องปฏิบตั ติ ามระเบียบ และข้ อกําหนดของสํานักงานงบประมาณและการเงิน
อย่างเคร่งครัด
วัตถุประสงค์
การกําหนดหลั กเกณฑ์และคุ ณสมบัติของผู้ เข้ า รั บการฝึ กอบรม เพื่ อให้ บุ คลากรของ
หน่วยงานได้ รับทราบว่าในแต่ละหลักสูตรของหน่วยงานมีความปรารถนาที่ จะนําพาผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ไปยังจุดหมายของหลักสูตรการฝึ กอบรมที่ กาํ หนดไว้
แหล่งข้อมูล
โครงการในแต่ละหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกําหนดโครงการและหลักการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีการกําหนดโครงการและหลักการที่ สอดคล้ องกับภารกิจและพันธกิจของ
หน่วยงาน
3. มีการเผยแพร่โครงการสู่บุคลากรและผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
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4. มีการติดตามประเมินผลโครงการ
5. มีการทบทวนโครงการฝึ กอบรม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ ไม่ครบ 3 ข้ อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3 ข้ อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกข้ อ

ตัวบ่งชี้
1.2 มีแผนการดําเนินงานที่ สอดคล้องกับภารกิจ พันธกิจหลักของหน่วยงานและ
มาตรฐานการฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ การดําเนินงานของหน่ วยฝึ กอบรมมีประสิทธิภาพมากที่ สุด สามารถตอบสนอง
นโยบาย และวัตถุประสงค์ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมและชัดเจน
แหล่งข้อมูล
แผนการดําเนินงานที่ ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลาการดําเนินงาน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน/ผลการประเมิน และจํานวนหลักสูตรที่ มีการนําไปปฏิบัติและนําไป
ประเมิน ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ประเด็นการพิจารณา
1. มีแผนการดําเนินงานครอบคลุมภารกิจ/พันธกิจหลักของหน่วยงานเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
3. แผนการดําเนินงานสอดคล้ องกับนโยบายของหน่วยงาน
4. มีการเผยแพร่แผนการดําเนินงานสู่บุคลากรในหน่วยงาน
5. มีการทบทวนแผนการดําเนินงาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ ไม่ครบ 4 ข้ อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ข้ อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกข้ อ

ตัวบ่งชี้ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผูส้ าํ เร็จการฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ ทราบความคิดเห็นของผู้สาํ เร็จการฝึ กอบรม ด้ วยการสํารวจความพึงพอใจของผู้
เข้ ารับการฝึ กอบรม โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนําข้ อมูลที่ ได้ มาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้ มีความสอดคล้ องและเหมาะสมกับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม

[คู่มือการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม]

หน้า 12

แหล่งข้อมูล
ข้ อ มู ล ด้ า นงานวิ จั ย ในการวั ด ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ผ่ า นการฝึ กอบรม ในแต่ ล ะ
หลักสูตร ของการฝึ กอบรม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ร้ อยละ 65- 74

คะแนน 2
ร้ อยละ 75 – 84

คะแนน 3
ร้ อยละ 85หรือมากกว่า

ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละของผูอ้ บรมที่มีผลสัมฤทธิ์จากการฝึ กอบรมร้อยละ 80 ขึ้ นไป
วัตถุประสงค์
เพื่ อแสดงถึ ง ผลผลิ ต ของการเข้ า รั บ การฝึ กอบรมที่ มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ในการอบรมแต่ ล ะ
หลักสูตร ร้ อยละ 80 ขึ้นไป
แหล่งข้อมูล
จํานวนของผู้สาํ เร็จการฝึ กอบรมที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการฝึ กอบรมร้ อยละ 80 ขึ้นไป จาก
จํานวนผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมทั้งหมดในหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ร้ อยละ 60 - 69

คะแนน 2
ร้ อยละ 70 – 79

คะแนน 3
ร้ อยละ 80 หรือมากกว่า

มาตรฐานที่ 2 ด้านการพัฒนาวิทยากร
ตัวบ่งชี้ 2.1 วิทยากรมีความรู ้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดการฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ วิทยากรสามารถกําหนดแนวทางในการฝึ กอบรมให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ในแต่ละ
หลักสูตรของการฝึ กอบรม
แหล่งข้อมูล
ประวัติวิทยากร แบบประเมินวิทยากร หลักสูตรฝึ กอบรม และแบบประเมินผลการ
ฝึ กอบรมของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
ประเด็นการพิจารณา
1. มีความสามารถในการแสดงความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่ บรรยาย
2. มีความครบถ้ วนในเนื้อหาวิชาตามที่ กาํ หนดไว้
3. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
4. ใช้ สอื่ ที่ เหมาะสมและทันสมัยสอดคล้ องกับเนื้อหาวิชา
5. มีการควบคุมเวลาให้ เป็ นไปตามที่ กาํ หนด
[คู่มือการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม]

หน้า 13

6. ความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมที่ มีต่อวิทยากร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 2 ข้ อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3-4 ข้ อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการมากกว่า 4 ข้ อ

ตัวบ่งชี้ 2.2 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกวิทยากร
วัตถุประสงค์
เพื่ อการสรรหาซึ่ งวิทยากรที่ มีคุณวุฒิ ความเชี่ ยวชาญ ทักษะและประสบการณ์
สอดคล้ องกับเนื้อหาวิชา ตามคุณสมบัตทิ กี่ าํ หนดไว้ ในหลักสูตรฝึ กอบรม
แหล่งข้อมูล
แบบประเมินวิทยากร ประวัติวิทยากร แผนการดําเนินงานของวิทยากร
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการศึกษา วิเคราะห์ สรรหาและคัดเลือกวิทยากร
2. มีการดําเนินงานตามการศึกษา วิเคราะห์ สรรหาและคัดเลือกวิทยากร
3. มีการตรวจสอบการดําเนินงานตามการศึกษา วิเคราะห์ สรรหาและคัดเลือก
วิทยากร
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามการศึกษา วิเคราะห์ สรรหาและคัดเลือก
วิทยากร
5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับแผนโครงการสรรหาและคัดเลือก
วิทยากร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ ไม่ครบ 4 ข้ อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 4 ข้ อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกข้ อ

ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต่อคุณภาพการให้ความรูข้ องวิทยากร
และสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู ้
วัตถุประสงค์
เพื่ อชี้ให้ เห็นถึงความสําคัญต่อคุณภาพการฝึ กอบรมของวิทยากร ซึ่ งถือเป็ นตัวชี้วัดใน
ด้ านทรัพยากร (Input) เนื่ องจากเชื่ อว่ าคุณภาพของวิทยากรที่ ดี จะมีผลทําให้ คุณภาพของผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรมดีด้วย
แหล่งข้อมูล
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรม โดยคิดเป็ นค่าเฉลี่ ย
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ร้ อยละ 65-74

คะแนน 2
ร้ อยละ 75 - 84

คะแนน 3
ร้ อยละ 85 หรือมากกว่า

มาตรฐานที่ 3 ด้านการพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
ตัวบ่งชี้ 3.1 ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่มีผลสัมฤทธิ์ในหลักสูตรการฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์
เพื่ อชี้วัดความรู้และผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมในแต่ ละหลักสูตรสามารถนํา
ความรู้ทไี่ ด้ รับไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้ อง
แหล่งข้อมูล
เช่น แบบประเมินก่อน / หลัง เข้ ารับการฝึ กอบรม จํานวนผู้สาํ เร็จการฝึ กอบรมทั้งหมด
ในแต่ละหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ร้ อยละ 65-74

คะแนน 2
ร้ อยละ 75 - 84

คะแนน 3
ร้ อยละ 85 หรือมากกว่า

ตัวบ่งชี้ 3.2 กระบวนการจัดทํารายละเอียดหลักสูตรของการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะตามลักษณะ
งานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์
เพื่ อจัดทํารายละเอียดหลักสูตรฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับความจําเป็ นในการฝึ กอบรม
ของบุคลากรสํานักงานงบประมาณและการเงิน และเป็ นมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตร
แหล่งข้อมูล
การออกแบบและพั ฒ นาหลั ก สูต รฝึ กอบรม แผนการออกแบบหลั ก สูต รฝึ กอบรม
การศึกษาวิเคราะห์หาความจําเป็ นในการฝึ กอบรม
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกําหนดชื่ อหลักสูตรฝึ กอบรม
2. มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึ กอบรม
3. มีการกําหนดหัวข้ อวิชาในหลักสูตรฝึ กอบรม
4. มีการกําหนดประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
5. มีการกําหนดการประเมินสัมฤทธิผลการฝึ กอบรม
6. มีการกําหนดรายละเอียดการรับรองผลผู้สาํ เร็จการฝึ กอบรม
7. มีการกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรม
8. มีการกําหนดวิธกี ารดําเนินการกับผู้ไม่ผ่านการฝึ กอบรม
[คู่มือการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม]
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9. มีการกําหนดรายละเอียดระยะเวลาและสถานที่ ฝึกอบรม
10. มีการกําหนดรายละเอียดอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ทจี่ าํ เป็ นสําหรับการ
ฝึ กอบรม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการอย่างน้ อย 2 ข้ อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 3-4 ข้ อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการมากกว่า 4 ข้ อ

มาตรฐานที่ 4 ด้านการพัฒนาบริหารและจัดการ
ตัวบ่งชี้ 4.1 มีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็ น
ระบบครบวงจร
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ สามารถดําเนินการจัดฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานงบประมาณและ
การเงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่ามากที่ สดุ
แหล่งข้อมูล
แผนการดําเนินการประจําปี , การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม การวางแผน
ตามระบบการบริหารเชิงบูรณาการ มีการประเมินสัมฤทธิผลของการฝึ กอบรม การดําเนินการหลังการ
ฝึ กอบรมและการสรุปผล
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการวางแผน
2. มีการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
3. มีการดําเนินการจัดฝึ กอบรม
4. มีการประเมินสัมฤทธิผลของการฝึ กอบรม
5. มีการดําเนินการหลังการฝึ กอบรมและการสรุปผล
เกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการ ไม่ครบ 3 ข้ อแรก มีการดําเนินการ 3 ข้ อแรก มีการดําเนินการมากกว่า 3 ข้ อแรก
มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ 5.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รของสํา นั ก งานงบประมาณและการเงิ น มี ก ารนํา ผลการ
ประกันคุณภาพของการฝึ กอบรมนํามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง นําไปสู่ความสําเร็จขององค์กร
[คู่มือการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม]
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แหล่งข้อมูล
แบบรายงานผลการดํา เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการฝึ กอบรม การเผยแพร่ สู่
สาธารณชน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมต่อเนื่ อง
2. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการฝึ กอบรมต่อหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
3. มีการนําผลการประเมินไปใช้ ในการปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่ อง
4. มีการนํานวัตกรรมด้ านการประกันคุณภาพที่ หน่ วยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการ
จัดทําแนวปฏิบัติทดีี่ เพื่ อเป็ นแหล่งอ้ างอิงให้ กับหน่วยงานอื่ นๆนําเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การฝึ กอบรมของสํานักงานงบประมาณและการเงิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ข้ อ

[คู่มือการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม]

คะแนน 2
มีการดําเนินการ 2 ข้ อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการมากกว่า 2 ข้ อ
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ภาคผนวก

[คู่มือการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม]

หน้า 18

แนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
ความหมายของรายงาน
รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม หมายถึง รายงานการประเมินหน่วยงานที่
ดําเนินการจัดฝึ กอบรมสรุปเสนอต่อผู้บริหารหน่ วยงานต้ นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กํากับดูแล เพื่ อนําไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม
มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1. เพื่ อให้ การดําเนินการสอดคล้ องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ในหมวดที่ 5 การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล โดยการตรวจระบบงานและระบบการเรียนรู้ของบุคลากรเป็ น
การสร้ างแรงจูงใจ ให้ บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยถือว่าการประกันคุณภาพการ
ฝึ กอบรมภายในเป็ นส่วนหนึ่ งของการพัฒนาและเพิ่ มศักยภาพของบุคลากร ซึ่ งกระบวนการบริหารการ
ฝึ กอบรมจะต้ องดําเนินการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการฝึ กอบรม เสนอต่อ
หน่ วยงานต้ นสังกัด และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการฝึ กอบรบ
2. เพื่ อให้ ทราบผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของตนเอง จุดแข็ง และโอกาสที่ ควรปรับปรุง สําหรับ
เป็ นข้ อมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปี ต่อไป
3. เพื่ อให้ หน่วยงานต้ นสังกัดของหน่วยฝึ กอบรมมีข้อมูลพื้นฐานที่ จาํ เป็ นสําหรับการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดฝึ กอบรมในแนวทางที่ เหมาะสม
รูปแบบการเขียนรายงาน
รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม ประกอบด้ วย
1. คํานํา สารบัญ สารบัญเรื่ อง สารบัญตาราง หรือสารบัญภาพ (ถ้ ามี)
2. ข้ อมูลเบื้องต้ นของหน่วยงานที่ ดาํ เนินการจัดฝึ กอบรม ประกอบด้ วย ประวัติ ปรัชญา/ปณิธาน
โครงสร้ างการบริหารจัดการระบบ
3. ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้ าหมายในรอบปี
ปัจจุบนั ตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน ได้ แก่
- มาตรฐานที่ 1 ด้ านคุณภาพของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
- มาตรฐานที่ 2 ด้ านการพัฒนาวิทยากร
- มาตรฐานที่ 3 ด้ านการพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
- มาตรฐานที่ 4 ด้ านการบริหารและจัดการ
- มาตรฐานที่ 5 ด้ านระบบการประกันคุณภาพภายใน
4. สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเป็ นผลการประเมินภายใน ภาพรวมของ
แต่ละมาตรฐาน ตลอดจนจุดเด่นและจุดที่ ควรปรับปรุง แผนและเป้ าหมายการพัฒนาในปี ต่อไป
[คู่มือการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม]
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การเขียนรายงาน
ข้ อมูลเบื้องต้ นของการฝึ กอบรม การบริหารจัดการระบบกลไกประกันคุ ณภาพของหน่ วยงาน
สรุป ผลการปรั บ ปรุงตามผลการประเมิ น ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา ตลอดจนเป้ าหมายที่ สํา คั ญ ในปี ปั จ จุ บั น
ลักษณะการเขียนแบบบรรยายสําหรับผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปี ที่ ผ่านมาและเป้ าหมาย
ปี ปัจจุบัน ควรสรุปเป็ นตารางเพื่ อให้ เห็นภาพที่ ชัดเจน
ผลการดํา เนินงานการประกันคุ ณภาพ เป็ นส่ วนที่ เขียนถึงการดําเนิ นงานจริ ง เพื่ อเป็ นข้ อมู ล
สําหรับการประเมินคุณภาพตามแผนที่ กาํ หนดไว้ โดยมีรปู แบบการนําเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน
ทั้งนี้ควรเขียนให้ ส้นั กะทัดรัด โดยยึดการอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ประกอบ ลักษณะการเขียนรายงาน
เป็ นการบรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ์ทชีี่ ้ ให้ เห็นถึงการประกันคุณภาพการ
ฝึ กอบรม ประกอบด้ วยสิ่ งที่ ต้องรายงานต่อไปนี้
1. กิจกรรมที่ หน่วยฝึ กอบรมดําเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
2. การประเมินผลตามเกณฑ์
3. การประเมินผลเทียบกับเป้ าหมายในตัวบ่งชี้น้ันๆ
4. จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี้
สรุ ป ผลการประเมิ น และทิศ ทางการพั ฒ นาเป็ นสรุ ป ผลการประเมิ น ในภาพรวมของแต่ ล ะ
มาตรฐาน รวมถึงวิธกี ารเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ ไข หรือการพัฒนาคุณภาพการฝึ กอบรมให้ ดี ยิ่ งขึ้น
การเขี ย นรายงานในบทนี้ จะเป็ นการสัง เคราะห์ แ ละการประเมิ น เพื่ อรายงานสรุ ป ผลสํา เร็จ ของการ
ดํา เนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพของหน่ ว ยฝึ กอบรมตามมาตรฐานการฝึ กอบรม ตลอดจนแผน และ
เป้ าหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต รายงานบทนี้ประกอบด้ วย
1. รายงานตัวเลขในตาราง ซึ่ งเป็ นผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน
2. สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ ควรพัฒนาในภาพรวมของหน่วยงาน แยกเป็ นตามแต่
ละมาตรฐานการฝึ กอบรม และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
3. เป้ าหมายการดําเนินงานระยะสั้นและระยะยาวในอนาคต
4. แผนการพัฒนาหน่วยฝึ กอบรมในอนาคตให้ สอดรับกับเป้ าหมาย

[คู่มือการประกันคุณภาพการฝึ กอบรม]
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